MANIFEST DAVANT LA REFUNDACIÓ D’ESQUERRA UNIDA I EL
PROCÉS CONSTITUENT DE L’ESQUERRA ALTERNATIVA I VERDA
EUIB acordà a les seves dues darreres Assemblees iniciar un procés de refundació que ha
d’abocar en la constitució d’una nova força política de l’esquerra alternativa a les Illes Balears,
que tengui com a senyes d’identitat esser un moviment polític i social i que es conformi com
una organització política i jurídicament sobirana. Una força política que, amb d'altres, tengui
com a objectiu passar del capitalisme a un sistema socialista democràtic, fonamentat en els
principis de justicia, igualtat, solidaritat, sostenibilitat, republicanisme i federalisme.
l.lusionades amb aquest projecte, les persones sotasignants, afiliades i no afiliades a Esquerra
Unida, volem manifestar públicament el següent:
1.- EU ha jugat un paper cabdal en l’avenç de l’esquerra al nostre país. En els seus 24 anys
d’història, malgrat algunes errades i mancances, ha sabut estar en primera línea en la lluita
contra la corrupció, en la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores, en la defensa
del territori i d’un model de desenvolupament sostenible, en la igualtat de gènere, en la
solidaritat internacional, en les lluites pacifistes per la pau i contra la guerra, i també, en la
reivindicació de la República i dels drets polítics i lingüístics de les Illes Balears.
Així mateix, EU ha sabut combinar el seu caire reivindicatiu amb el desenvolupament d’una
política d’aliances que ha estat ample, generosa i sense sectarismos, ni tampoc concessions a
mesquíns interessos partidistes; una política que també li ha permès assumir responsabilitats
de govern des del rigor i la coherència
2.- La globalització neolliberal representa arreu una enorme dificultat per al desenvolupament
de l’esquerra alternativa i, a la vegada, la fa més necessària que mai. Es per això que afrontam
el procés constituient amb la voluntat ferma d’articular un instrument polític adequat a les noves
realitats socials, útil per a la ciutadania i amb major capacitat per assolir els seus objectius.
Volem una força política fidel als seus valors i compromisos fonamentals: l’avenç cap el
socialisme, el desenvolupament de les llibertats individuals i col.lectives, l’ecologisme polític, el
feminisme, el pacifisme, la interculturalitat, l’autodeterminació dels pobles, el federalisme, el
republicanisme i la radicalitat democràtica. Però també volem una força política que tengui la
intel.ligència i l’audàcia necessàries per repensar a fons el seu discurs polític, les seves
propostes programàtiques, la seva manera d’organitzar-se internament i, també, la seva
manera de relacionar-se amb la societat.
3.- Consideram que la globalització econòmica fa més impensable que mai pretendre fer
polítiques transformadores des de perspectives localistes. L’articulació federal que pretenem
per a l’Estat espanyol i per a Europa s’ha de traslladar, com diu el Manifest de convocatòria del
procés, al nostre funcionament com a organització política.En aquest sentit, des de la nostra
aposta per un federalisme de lliure adhesió, consideram imprescindible mantenir la relació
federal amb Izquierda Unida i, posteriorment, amb la formació que sorgeixi del seu propi procés
de refundació; una relació que ha de ser el fruit d’un pacte solidari entre iguals, expressat a
través d’un protocol, que reconegui la nostra pròpia sobirania per a desenvolupar la política
més adient a les Illes Balears i que, a la vegada, ens permeti participar amb els companys i
companyes de la resta de l’Estat en la definició i execució de la nostra política estatal i europea
4.- Front a la unitat de la dreta, front als poders polítics, econòmics i mediàtics conservadors,
cal mantenir sempre alta la bandera de la unitat de l’esquerra. Esquerra Unida mai ha estat
allunyada d’aquesta política, al contrari, amb la seva història ha demostrat que la millor manera
de fer avançar l’esquerra és des de la unitat i el respecte a la diversitat. Evidentment, no
qualsevol acord ha de ser necessàriament positiu i cal analitzar les circumstàncies pròpies de
cada cas. Però, dit això, manifestam el nostre desig de fomentar la unitat d’acció de l’esquerra
per a facilitar l’impúls de polítiques progressistes des de les institucions, per a cercar acords
preelectorals o per a cercar acords estratègics d’ample abast. En aquest sentit, valoram
positivament els acords de govern en els quals participam i també la ruptura amb UM derivada
de la seva implicació en casos de corrupció. També valoram positivament la participació en

experiències com el Bloc per Mallorca i Eivissa pel Canvi, experiències que han estat decisives
en la derrota de la dreta a les passades eleccions i que haurien de ser l’inici d’una articulació
estable entre l’esquerra alternativa i verda i el nacionalisme progresista des del respecte mutu i
des de la independencia de les distintes formacions polítiques.
5.- La clau de l’èxit de l’esquerra alternativa i verda vendrà de la seva capacitat de generar
confiança en la societat, de relacionar-se correctament amb els moviments socials, de posar en
relació adequadament la seva actuació política a nivell de carrer amb la seva acció
institucional, en definitiva, per renovar la pràctica política i prestigiar la pròpia política.
Necessitam una força política que parli com parla la gent del carrer, que tengui com a prioritats
les prioritats de la majoria de la ciutadania, que no tengui por a sortir-se del guió d’allò
políticament correcte, que no es doblegui davant la pressió dels poders fàctics, que no
pretengui comunicar-se amb la ciutadania exclussivament a través dels mitjans de comunicació
i que es fonamenti amb una interacció capilar i des d’abaix entre la societat i la pròpia
organització.
6.- Volem una organització amable i integradora; que es fonamenti més en la recerca de la
síntesi i del consens que en l’articulació de majories mecàniques, i que alhora garanteixi el
respecte tant dels acords de las majories com de les posicions de las minories. Una
organització paritària quant al gènere; que renovi la seva pràctica i la seva projecció cap a
l’exterior per tal de contribuir positivament a renovar la política en general; que aprofiti la
veterania dels uns i les noves idees dels altres; que debateixi sense crispacions; que sigui
respectuosa amb les opinions dels seus membres, i que, en justa correpondència, exigeixi als
seus membres lleialtat cap a l’organització.
Apostam per una organització internament plural a nivell territorial, que tengui caràcter
interinsular però que respecti l’autonomia de les organitzacions insulars per a desenvolupar les
polítiques específiques dels seus territoris. Volem una organització que funcioni en base a
l’elaboració col.lectiva i que tengui la valentia d’incorporar a la seva pràctica regular
mecanismes de consulta al conjunt de la organització. Per tot això, t’animem a participar en el
procés assambleari desitjant que no es perdi l’orgull de pertànyer a una Esquerra alternativa
amb ferme vocació de transformació social i en la recerca constant de la convergència social i
política necessària per l’assoliment dels nostres objectius.
Signen aquest manifest per ordre alfabètic:
Aina Díaz, Alexandre Miquel, Antonio Picazo, Eberhard Grosske, Emylse Mas, Eva Cerceidiña,
Joana Gual, Joana Ma Petrus, Joana Redondo, Jose Luis Reina, Manolo Cámara, Marian
Feliu, Marisol Ramirez, Miquel Gamundi, Moustafá Boul Arrak
Si vols adherir-te al MANIFEST DAVANT LA REFUNDACIO D'ESQUERRA UNIDA I EL
PROCÉS CONSTITUENT DE L'ESQUERRA ALTERNATIVA I VERDA envia un mail a
manifestxrefundacioproces@gmail.com

